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La Samia sent a les cames les ganes de viure. És la més ràpida d’entre els 
infants que corren pel laberint de carrers polsegosos de Mogadiscio. Tots 
han conviscut amb la guerra des que van néixer. Però la Samia ja no li té 
por. Amb només vuit anys comparteix amb l’Alí, el seu amic i confident, el 
somni de participar als Jocs Olímpics. No ho tindrà gens fàcil. Tot i així, 
es classificarà per a Pequín 2008. Arriba última, molt lluny de la resta de 
corredores. Però la imatge de la seva tenacitat la converteix en un símbol. 
De tornada a casa tractarà de preparar-se per superar nous reptes. Fins que 
se li complicarà el més important: sobreviure.  
 
Basada en fets reals, Córrer sense por és una novel·la que narra amb una 
sensibilitat brillant la lluita d’una jove somali per obrir-se camí entre la 
violència, la pobresa i la falta d’oportunitats per a les dones. El mestratge 
i la força que demostra Gioseppe Catozella en aquesta obra ha captivat a 
escriptors com Roberto Saviano o Erri De Luca i una crítica especialitzada 
que l’ha rebut amb entusiasme.  Prova d’això és que ha estat finalista del 
Premi Strega 2014, el més prestigiós d’Itàlia, i guanyadora del Premi Strega 
Giovanni 2014, concedit a la novel·la més valorada pels joves italians. 
 
Amb més 50.000 llibres venuts a Itàlia i a punt de publicar-se a una vintena 
de llengües, Córrer sense por ja és un fenomen que ens colpeja amb la 
tràgica odissea que cada any realitzen milers de persones des de les ferides 
de l’Àfrica fins al miratge europeu. 
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LA NOVEL·LA



 
Giuseppe Catozzella (Milà, 1976) és llicenciat en Filosofia. Col·labora 
habitualment a L’Espresso, Il Corriere della Sera, Granta, Lo Straniero i 
MilanoMafia, així com amb la versió italiana del programa de televisió 
Caiga quien Caiga.  
 
Ha publicat els relats Il ciclo di vita del pesce, Fuego i dues novel·les basades 
en treballs d’investigació en què retrata la cara més fosca i violenta d’Itàlia: 
Espianti, sobre el tràfic d’òrgans humans, i Alveare, sobre el domini de 
la màfia calabresa al nord del país. D’aquesta darrera, se n’espera una 
pel·lícula i se n’han fet quatre espectacles teatrals, a més del telefilm 
L’Assalto per a la RAI.  
 
Ha guanyat diversos premis que reconeixen la seva obra com a periodista i 
escriptor.  
 
L’autor estarà de promoció a Barcelona del 17 al 19 de setembre.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sembra@sembrallibes.com
 www.sembrallibres.com

 L’AUTOR



 
Córrer sense por és una novel·la basada en la vida de Samia Yusuf 
Omar (Mogadiscio, 1991- Mar Mediterrani, 2012). Criada i entrenada a 
Mogadiscio, la capital de Somàlia sumida en la guerra i la pobresa, Samia 
Yusuf Omar fou una de les dos atletes somalis que van participar als Jocs 
Olímpics de Pequín del 2008. Sense comptar amb una preparació específica  
ni instal·lacions esportives on entrenar, va competir en els 200 metres i va 
quedar última molt lluny de la resta d’atletes. Tot i així, el seu esforç en la 
competició va ser digne d’admiració mundial i la seua figura es va convertir 
en un símbol de superació. L’any 2012, Samia Yusuf Omar va perdre la vida 
quan la pastera en què viatjava va naufragar entre Líbia i Itàlia. 
 
Retalls de premsa: 

TV3: Mor en una pastera una esportista somali que va participar als Jocs 

Olímpics de Pequín 

RTVE: La somalí Samia Yusuf Omar muere en una patera camino de Italia 

Antena 3: La somalí Samia Yusuf Omar muere en una patera camino de 

Italia 

Cuatro: Samia Yusuf Omar, la atleta olímpica que murió en una patera 

El Punt Avui: Samia Yusuf, atleta 

El Periódico: Una heroïna olímpica de Pequín mor en una pastera 

La Vanguardia: Samia Yusuf Omar: de los Juegos Olímpicos a morir en 

una patera 

Ara: Una atleta de Somàlia que va participar en els Jocs Olímpics del 2008 

perd la vida en una pastera 

El País:  Un sueño olímpico ahogado en patera 

ABC: Samia Yusuf Omar, la atleta que conmovió a Pekín 2008 muere en 

una patera 

El Mundo Deportivo: La tragedia de Samia conmueve al mundo del 

deporte
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 SAMIA YUSUF OMAR

http://www.324.cat/noticia/1855652/societat/Mor-en-una-pastera-una-esportista-somali-que-va-participar-als-Jocs-Olimpics-de-Pequin
http://www.324.cat/noticia/1855652/societat/Mor-en-una-pastera-una-esportista-somali-que-va-participar-als-Jocs-Olimpics-de-Pequin
http://www.rtve.es/deportes/20120820/somali-samia-yusuf-omar-pekin-2008-morir-patera/558599.shtml
http://www.antena3.com/noticias/deportes/somali-samia-yusuf-omar-muere-patera-camino-italia_2012082000048.html
http://www.antena3.com/noticias/deportes/somali-samia-yusuf-omar-muere-patera-camino-italia_2012082000048.html
http://www.cuatro.com/noticias/sociedad/atleta-somalia-somali-patera-muere-inmigrante-italia-Samia_Yusuf_Omar_2_1463730033.html
http://www.mundodeportivo.com/20120820/mas-deporte/somali-patera-tragedia-desgracia-sami_54338623597.html
http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/esports/una-heroina-olimpica-pequin-mor-una-pastera-2188063
http://www.lavanguardia.com/internacional/20120820/54339434280/samia-yusuf-omar-juegos-olimpicos-muere-patera.html
http://www.lavanguardia.com/internacional/20120820/54339434280/samia-yusuf-omar-juegos-olimpicos-muere-patera.html
http://www.ara.cat/esports/Jocs_Olimpics-Somalia-Pastera-Samia_Yusuf_Omar_0_758924223.html
http://www.ara.cat/esports/Jocs_Olimpics-Somalia-Pastera-Samia_Yusuf_Omar_0_758924223.html
http://deportes.elpais.com/deportes/2012/08/20/actualidad/1345458747_750600.html
http://www.abc.es/20120820/deportes/abci-samia-yusuf-atletismo-201208200957.html
http://www.abc.es/20120820/deportes/abci-samia-yusuf-atletismo-201208200957.html


«Catozzella construeix un món. Tu l’examines, l’observes, en resultes 
ferit; però quan el comprens, també tens la sensació que aquestes pàgines 
t’han canviat.» 

Roberto Saviano

«Catozzella ha aconseguit compartir la intimitat d’una condició extrema 
i desconeguda. És aquesta la literatura que m’agrada, aquella que és per fi 
capaç de contar la més gran epopeia de la nostra època.»

Erri De Luca

«Extraordinari per la lleugeresa, l’energia, l’esperança.»
Gad Lerner

«Catozzella colpeja fort amb aquesta novel·la simple i sincera que els 
nostres fills i néts haurien de llegir per comprendre els temps en què vivim. 
M’ha emocionat com, en el seu temps, Matar un rossinyol.»

Goffredo Fofi

«Una història intensa i commovedora sobre una jove atleta somali que 
decideix jugar-s’ho tot per un somni, fins i tot la seva vida.» 

La Stampa 

«Una novel · la apassionant.»  
Corriere della sera 

«Un llibre necessari. La història de la joveníssima atleta ja ha donat la 
volta al món i ha deixat una empremta indeleble. » 

La Repubblica 

«Una d’aquelles novel · les que crea un abans i un després. Un 
dels primers llibres que formaran la literatura del nostre Holocaust 
contemporani.»

Il Fatto Quotidiano

«Amb un escriptura atenta i implicada, Catozzella pinta un retrat 
històric i humà que no et deixa indiferent, que et provoca la ira, la 
humiliació, i una esperança evanescent en el lector.»

Tuttolibri 
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 RESSENYES



 
 
Amb més 50.000 llibres venuts a Itàlia, Córrer sense por ja és un fenomen 
literari que s’escampa arreu del món. Aquesta tardor serà publicada a vint 
països, entre els quals:

-França (Seuil)
-Alemanya, Àustria i Suïssa (Knaus-Bertelsmann)
-Holanda (De Geus)
-Espanya (Grijalbo-Penguin Random House)
-Noruega (Pax Forlag)
-Finlàndia (LIKE Publishing)
-Estats Units i Canadà (Penguin Press)
-Israel (Yed Books)
-Sèrbia (Laguna)
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 TRADUCCIONS


